Concept notulen GMR 2-overleg met College van Bestuur
18 november 2019
AANWEZIG
voor de ouders/
leerlingen

Mw. S. Weber-Brink

AFWEZIG
(SGLV)
vacature
vacature
Hr. A. Huikeshoven

Hr. F. Vogelesang

(GN)
Hr. R. Bohlmeijer
vacature
vacature

voor het personeel

Mw. L. Al Bazi
Hr. W. Korevaar voorzitter
Mw. L. Oortman
Mw. W. van Rest secr
Mw. M. van Melle
Hr. M. van Rest

CvB
As BBOA

Hr. P. Lamers
Hr. P. Moerland

Notulist

Mw. I. van der Heyden

(FV)
(MC)
(DV)
(VL)
(SGLD)
(VV’burg)

(FV)
(DV)
vacature

(SGLD)

vacature

(VV’burg)

(SGLV)
(VL)
(GN)
(MC)

1. Opening en vaststelling agenda
Vz opent om 20.15 uur het overleg en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen notulen GMR 1-overleg met CvB 24 september 2019
Tekstueel:
Pag. 3, agendapunt 7.2: “0,3 fte” moet zijn “0,03 fte”.
WvGN vraagt wat de deadline is voor het geven van commentaar op de notulen. Vz geeft aan het
liefst zo snel mogelijk, bij voorkeur een week nadat ze zijn rondgestuurd.
Naar aanleiding van:
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Geen opmerkingen.
Publicatie:
De notulen worden vastgesteld en staan klaar in de openbare map om gepubliceerd te worden.
Vz zal de URL van de openbare map nogmaals naar iedereen sturen.
3. Besluitenlijst
Geen opmerking.
4. Actiepuntenlijst
Geen opmerkingen.
5. Mededelingen
WvCvB heeft de volgende mededelingen:
- de RvT-leden hebben aangegeven dat zij de bijeenkomst met de GMR zeer geslaagd
vonden
- Paul van Meenen, lid 2e Kamerfractie D66 heeft aangegeven dat de gelden structureel
worden
- vorige week kwam het bericht dat een leerling van het Maartens was zoekgeraakt, er was
ook een politiebericht uitgegaan. Donderdagmiddag kwam het bericht dat de leerling bij
haar moeder in Amsterdam zit.
6.

Ingekomen stukken
Zie de agenda GMR.

7.

Beantwoording op vragen van GMR door CvB
1) Kaderbrief
Vz bedankt het CvB voor de antwoorden op de vragen. De meeste vragen zijn naar tevredenheid
beantwoord. De GMR wil graag nog een toelichting van het CvB op de volgende vragen:
Vraag 2: Vz vraagt of er een indicatie is wanneer de werkgroep klaar is. WvCvB antwoordt dat
in het voorjaar een brede studiedag wordt georganiseerd met SDO en teamleiders en daarna komt
de werkgroep bijeen. WvCvB verwacht voor de zomervakantie de stand van zaken te kunnen
melden. Vz vraagt of er ook docenten in de werkgroep zitten. WvCvB zegt dat hij enige tijd
geleden aan de GMR gevraagd heeft om iemand af te vaardigen. Mevrouw L. Al Bazi stelt zich
beschikbaar. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Vraag 4: Vz geeft aan dat de GMR graag de verschillen t.o.v. de vorige kaderbrief/brieven in een
apart kader zichtbaar wil zien; wat is de trend en waar zitten we? Het begeleidend schrijven is te
summier. De GMR zou dus graag een vergelijking met de vorige kaderbrief willen. WvCvB stelt
voor om bij de volgende kaderbrief daar een start mee te maken.
Vraag 5: Vz vraagt naar de stand van zaken van de MOP. Deze zou besproken in het SDO van
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november. WvCvB meldt dat een externe partij is ingeschakeld. Er komt een golf aan qua
investeringen, maar deze is minder groot dan we dachten. Per school wordt een lijstje opgesteld
en dit wordt op de betreffende school besproken. Het zijn noodzakelijke vervangingen die
gedaan moeten worden. Duurzaamheid wordt hierin meegenomen. Het is dus een combinatie van
vervanging en duurzaamheid. WvCvB benadrukt dat de MOP minder beangstigend is
dan we hadden verwacht.
Vz wil hierbij de Arbowet betrekken. De Arbowet schrijft de werkgever voor dat een aantal
aspecten over arbeidsomstandigheden voor ons als personeel en ook voor de leerlingen goed
geregeld moet zijn. WvCvB zegt dat dit op deze school al is gebeurd. Hij geeft hierbij aan dat dit
niet onder de MOP valt. WvCvB zegt dat er met de gemeente afspraken zijn gemaakt over 2
scholen die binnen 5 jaar vervangen moeten worden.
Vz geeft aan dat de GMR aan het CvB kan vragen om de arbo inspectie te laten uitvoeren. De
GMR vindt dit heel belangrijk.
WvBBOA stelt voor dit in een themasessie te bespreken eventueel met de Raad van Toezicht.
Dit komt terug in het overleg DB-CvB.
Vz voegt nog toe om bijv. met meerdere besturen een vuist te maken naar de gemeente. Het gaat
om de gezondheid van personeel en kinderen.
Er zijn verder geen vragen meer.
2) Evaluatie studiedag:
WvBBOA geeft een uitgebreide toelichting op het verslag. WvBBOA geeft aan dat hij een van
de mede-organisatoren is en dat hij het verslag heeft opgesteld. Er komt een korte samenvatting
zonder namen in het Baruchje.
Veel workshops en lezingen zijn door collega’s gegeven. We hebben maar 2 sprekers hoeven in
te huren. De algemene indruk is zeer positief. Alleen de tafelgesprekken waren teveel.
Ook was men zeer positief over de locatie, François Vatelschool. Veel collega’s hebben de
toegevoegde waarde van deze studiedag ingezien. Ook de directeuren waren positief. Volgend
jaar zal weer een studiedag worden georganiseerd. Ook werden enkele punten voor verbetering
genoemd. WvBBOA geeft aan dat hij met plezier terugkijkt op deze studiedag.
WvMC vraagt hoe de opkomst was. WvBBOA antwoordt dat er relatief minder aanmeldingen
waren, maar dit kwam o.a. omdat de collega’s van François Vatelschool dachten dat ze zich niet
hoefden aan te melden. Maar er kwamen ook docenten die zich niet hadden aangemeld.
WvBBOA vult aan dat de workshopsleiders en lezinggevers de evaluatie ook hebben ontvangen.
3) Vakantieregeling
Vz geeft aan dat dit een SDO afspraak is. WvGN vraagt wie de kerstvakantie vaststelt.
WvBBOA antwoordt dat zowel de kerstvakantie als de zomervakantie door het ministerie wordt
vastgesteld. De vakantieregeling wordt aan de GMR voorgelegd zodat op alle scholen de
vakanties gelijk zijn.
WvBBOA licht toe hoe de vakantieregeling ontstaat; het is een afspraak tussen besturen PO en
VO met een kader van de overheid.
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8. Rondvraag
Secr vraagt of er al iets meer bekend is over de voortgang t.a.v. de werkgroep keuzebudget.
WvCvB zegt dat er geen aanvullende informatie is ten opzichte van de vorige keer.
9. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz om 21.20 uur de vergadering en bedankt de leden voor
hun bijdrage.
Afkortingen:
AB
AB’er
ABP
AOb
BAC
BAPO
BBOA
BRIN
Cao
CvB
DB
DGO
DRD
DUO
fte
GPL
HR
MAS
MBO
OC&W
OP
OPDC
OOP
OPR
P&O
PR
RvT
SDO
Swv
Swv ZHW
UWV
VNG
WMS
VBS

Algemeen bestuur
Ambulant begeleider
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Algemene Onderwijsbond
Benoemingsadviescommissie
Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen
Bureau Bestuurlijke Ondersteuning en Administratie
Registratienummer van de school
Collectieve Arbeidsovereenkomst
College van Bestuur
Dagelijks bestuur
Decentraal Georganiseerd Overleg
Deelraad
Dienst Uitvoering Onderwijs
fulltime-equivalent
gemiddelde personeelslast, een getal waarmee de lumpsum wordt berekend
Huishoudelijk Reglement
Maatschappelijke stage
Middelbaar beroepsonderwijs
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwijzend personeel
Orthopedagogisch Didactisch Centrum
Onderwijs ondersteunend personeel
Ondersteuningsplanraad
Personeel & Organisatie
Personeelsraad
Raad van Toezicht
Schooldirecteurenoverleg
Samenwerkingsverband
Samenwerkingsverband Zuid-Holland West
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Wet medezeggenschap op scholen
Vereniging van Bijzondere Scholen, één van de besturenkoepels in het VO.
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VO
VOION
VVE
WNU
Wv
ZAT

Voortgezet Onderwijs
Voortgezet Onderwijs in Ontwikkeling: Arbeidsmarkt en opleidingsfonds VO
Vereniging van eigenaren
Waarnemingsuren
Woordvoerder van
Zorgadviesteam
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